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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0200/1301

Τροπολογία 1301
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 40 % για δαπάνες για φυσικούς ή 
άλλους ειδικούς ανά περιοχή 
περιορισμούς που αναφέρονται στο 
άρθρο 66.

διαγράφεται

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0200/1302

Τροπολογία 1302
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τρία έτη μετά την έναρξη της 
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2, η Επιτροπή δρομολογεί 
ανεξάρτητη μελέτη για να αξιολογήσει 
κατά πόσον οι συντελεστές στάθμισης 
που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
καταγράφουν επακριβώς τη συμβολή των 
αντίστοιχων παρεμβάσεων στην επίτευξη 
των στόχων σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή. Εάν διαπιστωθεί ότι οι 
συντελεστές στάθμισης είναι ανακριβείς, 
η Επιτροπή αναθεωρεί τη μεθοδολογία 
παρακολούθησης και προσαρμόζει 
αναλόγως τους συντελεστές στάθμισης, 
στο πλαίσιο της ενδιάμεσης 
επανεξέτασης.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0200/1303

Τροπολογία 1303
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 87 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 138 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με μεθοδολογίες για την παρακολούθηση 
της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής 
διάστασης και την αξιολόγηση των 
εκτιμώμενων δαπανών που αφορούν 
στόχους για το κλίμα ή το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένης της 
βιοποικιλότητας.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0200/1304

Τροπολογία 1304
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έως και του 15 % των κατανομών 
του κράτους μέλους για το ΕΓΤΑΑ κατά 
τα οικονομικά έτη 2022 – 2027 στην 
κατανομή των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στο παράρτημα IV για τα 
ημερολογιακά έτη 2021 έως 2026.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

ENVI 140
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0200/1305

Τροπολογία 1305
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ποσοστό μεταβίβασης από την 
κατανομή του κράτους μέλους για άμεσες 
ενισχύσεις στην κατανομή του για το 
ΕΓΤΑΑ, που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, μπορεί να αυξηθεί κατά:

Το ποσοστό μεταβίβασης από την 
κατανομή του κράτους μέλους για άμεσες 
ενισχύσεις στην κατανομή του για το 
ΕΓΤΑΑ, που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, μπορεί επιπροσθέτως να αυξηθεί 
κατά:

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0200/1306

Τροπολογία 1306
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 90 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έως 15 ποσοστιαίες μονάδες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση για 
τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ και διαχειρίζονται τους 
ειδικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ)·

α) έως 30 ποσοστιαίες μονάδες, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη 
χρησιμοποιούν την αντίστοιχη αύξηση για 
τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΓΤΑΑ και διαχειρίζονται τους 
ειδικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ)·

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0200/1307

Τροπολογία 1307
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 91 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι.

Βάσει της ανάλυσης ΠΑΕΑ που 
αναφέρεται στο άρθρο 103 παράγραφος 2 
και εκτίμησης των αναγκών που 
αναφέρονται στο άρθρο 96, τα κράτη μέλη 
θα καθορίσουν στα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΓΠ μια στρατηγική παρέμβαση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 97, στην οποία 
καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι και 
ορόσημα για την επίτευξη των ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Οι 
στόχοι ορίζονται με βάση ένα κοινό 
σύνολο δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων που ορίζονται στο παράρτημα 
Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

ENVI 141
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14.10.2020 A8-0200/1308

Τροπολογία 1308
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
να συμβάλλουν συνολικά περισσότερο 
στην επίτευξη των ειδικών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ) συγκριτικά με τη 
συνολική συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
μέσω της στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο 2014 
έως 2020.

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν, μέσω 
των στρατηγικών τους σχεδίων για την 
ΚΓΠ και ιδίως μέσω των στοιχείων της 
στρατηγικής παρέμβασης, που αναφέρεται 
στο άρθρο 97 παράγραφος 2 στοιχείο α), 
ένα μεγαλύτερο συνολικά μερίδιο του 
προϋπολογισμού για την επίτευξη όλων 
των ειδικών στόχων που σχετίζονται με τη 
γεωργία, το περιβάλλον, το κλίμα και την 
καλή μεταχείριση των ζώων, και 
ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε), στ) και θ) συγκριτικά με το 
συνολικό μερίδιο του προϋπολογισμού 
που διατίθεται για την επίτευξη του 
στόχου που ορίζεται στο άρθρο 110 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του πρώτου 
εδαφίου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 μέσω της στήριξης στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ κατά την 
περίοδο 2014 έως 2020. Η συνολικά 
μεγαλύτερη συμβολή στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» και στη στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

AGRI 567, ENVI 142 και Πράσινη Συμφωνία
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.10.2020 A8-0200/1309

Τροπολογία 1309
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η αυξημένη φιλοδοξία όσον 
αφορά τους περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς στόχους θα προσδιοριστεί 
επίσης ποσοτικά μέσω της σύγκρισης 
των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων τιμών 
των δεικτών αντικτύπου που ορίζονται 
στο παράρτημα Ι και των τιμών-στόχων 
για τους εν λόγω δείκτες που τα κράτη 
μέλη επιδιώκουν να επιτύχουν έως το 
2027. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην 
επίτευξη των ακόλουθων στόχων σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α) μείωση 30 % των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου που συνδέονται με 
τον γεωργικό τομέα και τη σχετική χρήση 
γης σε σύγκριση με το 2005, σύμφωνα με 
το σημείο I.10 του παραρτήματος I·
β) μείωση 50 % των απωλειών 
θρεπτικών ουσιών, σύμφωνα με το 
σημείο I.15 του παραρτήματος I, σε 
σύγκριση με το τελευταίο έτος για το 
οποίο υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα·
γ) επίτευξη ποσοστού 10 % της ΧΓΕ 
που θα καλύπτεται από χαρακτηριστικά 
τοπίου υψηλής βιοποικιλότητας, 
σύμφωνα με το I.20 του παραρτήματος I·
δ) μείωση 50 % της χρήσης 
αντιβιοτικών στη γεωργία, σύμφωνα με 
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το σημείο I.26 του παραρτήματος I, σε 
σύγκριση με το τελευταίο έτος για το 
οποίο υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα·
ε) μείωση 50 % των κινδύνων και 
των επιπτώσεων της χρήσης 
φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με το σημείο 
I.27 του παραρτήματος I, σε σύγκριση με 
το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν 
διαθέσιμα δεδομένα·
στ) εξασφάλιση ότι το 25 % των ΧΓΕ 
υπόκειται σε βιολογική γεωργία 
[σύμφωνα με τον δείκτη πλαισίου C.32 
της ΚΓΠ]. Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις 
για τη μετάβαση σε βιολογικές 
καλλιέργειες και τη διατήρησή τους στο 
πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για 
την ΚΓΠ βάσει των άρθρων 28 και 65 
υπερβαίνουν τις συνολικές ενισχύσεις που 
θα έχουν χορηγηθεί έως το 2021, στο 
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, σε 
βιοκαλλιεργητές, οι οποίες υπολογίζονται 
ως ετήσιος μέσος όρος με χρήση 
σταθερών τιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεύτερο τμήμα του στ) = ENVI 142, και στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας
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14.10.2020 A8-0200/1310

Τροπολογία 1310
Bas Eickhout, Martin Häusling
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0200/2019
Peter Jahr
Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται 
από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ 
COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 92 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξηγούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τον 
τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
συμβάλλουν συνολικά περισσότερο στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην 
παράγραφο 1. Η εξήγηση αυτή βασίζεται 
σε σχετικές πληροφορίες όπως τα στοιχεία 
που αναφέρονται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχείο β).

2. Τα κράτη μέλη αιτιολογούν στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με 
βάση τις πλέον πρόσφατες και αξιόπιστες 
διαθέσιμες πληροφορίες, τον τρόπο με τον 
οποίο προτίθενται να συμβάλλουν 
συνολικά περισσότερο στην επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στις παραγράφους 
1και 1α, και πώς προτίθενται να 
επιτύχουν τους στόχους που ορίζονται 
στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο 
πιάτο» και στη στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα. Η αιτιολόγηση αυτή 
βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες όπως 
τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 95 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) και στο 
άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχεία α) και 
β).

Or. en

Αιτιολόγηση

AGRI 568, ENVI 142 και Πράσινη Συμφωνία


